8 spørgsmål
du med fordel kan stille, når du arbejder med
rusmiddelpolitik

Om processen:
Hvem skal udarbejde planen?
-

Ledelse, medarbejdere, et nedsat udvalg, bestyrelse eller lignende.

Hvordan skal det foregå?
-

På vores pædagogiske dag, løbende udvalgsarbejde, temamøder, en proces hvor vi inviterer en ekstern osv.

Hvem skal involveres?
-

Eleverne skal tage ejerskab for planen, så deres input er vigtige, forældrebestyrelsen, eksterne samarbejdspartnere osv.

Hvad er formålet med planen?
-

Sikre tryghed for alle elever, og bedst mulig hjælp i konkrete sager, hvor en ung har problemer med rusmidler
Sikre at alle medarbejdere føler sig trygge til at handle korrekt i konkrete sager, hvor der er en bekymring om forbrug af
rusmidler hos en ung/ salg af stoffer eller lignende
Sikre at vi hjælper unge videre, der ikke kan blive hos os osv.

Hvilken forskel eller forandring skal planen skabe og for hvem?
-

Information og viden om handlemuligheder skal blive så klart og lettilgængeligt, at vi får handlet hver gang der opstår en
bekymring
Vores interne procedurer skal blive klart beskrevet for medarbejderne
Vores regler skal blive tydeligt beskrevet for de unge også de ved, hvordan de skal handle, hvis de vil have hjælp
Vi skal få kendskab til eventuelle relevante samarbejdspartnere
Vi skal have beskrevet vores muligheder for at tage særlige hensyn i relevante situationer osv.

Hvad fungerer godt i nuværende praksis?
-

Vi ved, at vi skal gå til vores studievejledere, AKT-vejledere, skolens ledelse
Vi er gode til at drøfte bekymringssager
Vi involverer Helsingung
Vi har en fast procedure osv.

Hvad skal tilføres?
-

Vi skal have beskrevet det gode, vi allerede gør mere udførligt
Vi skal forholde os til, hvad vi gør i ”gråzonerne”, når der opstår bekymring for salg ved skolen eller lignende eller hvordan vi
håndterer, når nogen møder påvirkede op
Vi skal have fagligt input om hash og stoffer, bekymringssamtale, motiverende samtale osv.
Vi skal have en procesleder, der guider os igennem en rusmiddelpolitik-proces osv.

Sådan evaluerer vi
-

Vi samler op på erfaringerne om et år ved vores pædagogiske dag og kigger på mulige forbedringer
Vi arbejde løbende med forbedringer af vores handleplan gennem det næste år osv.

